Uznesenia
z Mestského zastupiteľstva v Seredi , konaného dňa 6.11. 2012
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo

Uznesenie č. 193/2012
A. Schvaľuje
 doplnenie programu
vypustiť z rokovania MsZ bod č. 10 návrh VZN č. 13/2012 – trhový poriadok
Hlasovanie : prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
- program MsZ
Hlasovanie:prítomných 16, za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 2

Uznesenie č. 194/2012
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o činnnosti mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Seredi
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 195/2012
A. Mení
1./ Uznesenie č. 115/2012 v časti „B“ nasledovne:
Ukladá riaditeľom škôl a školských zariadení
ktoré budú v budúcich rokoch zabezpečovať účtovníctvo, rozpočtovníctvo a výkazníctvo škôl a
školských zariadení prostredníctvom tretej osoby, aby jej výber zabezpečili najmenej na 1 rok
verejným obstarávaním .
2/ Uznesenie č. 183/2012 v časti A nasledovne:
Za kúpnu cenu 46.201,00 € doplniť, ktorá pozostáva z:
Nehnuteľného majetku v celkovej hodnote 2 938, 91 €
Hnuteľného majetku v celkovej hodnote 43.262,09 €
B/ Ruší:
Uznesenie č. 173/2012 v celom rozsahu
C/ Berie na vedomie:
Správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 196/2012
A. Berie na vedomie
Správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania
zákona č. 211/2000 Z .z o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p./ďalej už len zákon/ a
Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
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Základnej škole Juraja Fándlyho v Seredi
Hlasovanie : prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1

Uznesenie č. 197/2012
A. Berie na vedomie
Správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania
zákona č. 211/2000 Z .z o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p./ďalej už len zákon/ a
Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
Materskej škole ulica D. Štúra
Hlasovanie: prítomných 15, za 13, proti 0, zdržalo s a 0, nehlasovali 2

Uznesenie č. 198/2012
A. Berie na vedomie :
Záznam o kontrole pokladne mestského úradu
Hlasovanie: prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 199/2012
A. Schvaľuje
Zaradenie do plánu hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013 kontrolu nakladania s dotáciami
poskytnutými z mesta Sereď pre Tenisový klub v Seredi.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 200/2012
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o príprave projektov
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 201/2012
A. Uznáša sa na
Všeobecne záväznom nariadení č. 10/2012 , ktorým sa mení a doplňa VZN mesta Sereď
č. 9/2011 o podmienkach prenajímania nájomných bytov na účel sociálneho bývania v
meste Sereď
Hlasovanie : prítomných 15, za 10, proti 2, zdržali sa 3

Uznesenie č. 202/2012
A. Neuznáša sa na
VZN mesta Sereď č. 11/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach , ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom
B. Ukladá
1. riaditeľom škôl a školských zariadení
Pripraviť podrobné podklady pre výpočet potreby navýšenia príspevkov zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach . Termín do 16.11. 2012
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2. Prednostovi MsÚ
Pripraviť návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach , ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom podľa predložených
podkladov. Termín: 11.12. 2012
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 203/2012
A. Uznáša sa na
Všeobecne
záväznom nariadení
č. 12/2012 o ochrane
ovzdušia a poplatkoch
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď .
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 204/2012
A. Schvaľuje
Procedurálny návrh poslanca na zvýšenie miestnych daní o 10%
Hlasovanie : prítomných 17, za 9, proti 6, zdržali sa 2

Uznesenie č. 205/2012
A. Neuznáša sa na
Všeobecne záväznom nariadení č. 13/2012 o miestnych daniach
Hlasovanie: prítomných 17, za 9, proti 5, zdržali sa 3
Pri schvaľovaní VZN nebola dodržaná 3/5 väčšina prítomných poslancov v zmysle §12,
ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Uznesenie č. 206/2012
A. Schvaľuje
procedurálny návrh poslanca na zvýšenie miestnych daní vo výške 5 %
Hlasovanie: prítomných 17, za 12, proti 5, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 207/2012
A. Uznáša sa na
Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 13/2012 o miestnych daniach.
Hlasovanie: prítomných 17, za 13, proti 4, zdržalo sa 0
Uznesenie č . 208/2012
A. Schvaľuje
4. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2012
B. Ukladá prednostovi MsÚ a riaditeľovi Domu kultúry, riaditeľke ZUŠ a
riaditeľke ZŠ J.A. Komenského
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtov
T : 30.11.2012
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržal sa 1
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Uznesenie č. 209/2012
A. Schvaľuje
Procedurálny návrh predložený poslancom MsZ na
nachádzajúceho sa na ul. A. Hlinku
Hlasovanie: prítomných 16, za 14, proti 1, zdržal sa 1

prenajatie

majetku mesta – pozemku

Uznesenie č. 210/2012
A. Berie na vedomie
Informáciu o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok mesta – časť parcely, nachádzajúcej sa
na ul. A.Hlinku.
B. Konštatuje,
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prenájmu majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov , pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pred
prevádzkou, ktorej majiteľom je súkromná osoba a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej
koncepcie inak nevyužiteľná,
C. Schvaľuje
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a , ods.9, písm. c)
spôsob
prenájmu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného
zreteľa: časť parcely č. 596 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2,5 m2 , evidovanej
v právnom stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 ako
parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu v k. ú.Sereď, žiadateľovi Lhosting,
s.r.o. Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď.
D. Ukladá
Prednostovi Mestského úradu
Zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľný majetok formou uplatnenia
výnimočného postupu v najneskôr v zákonom stanovenej lehote.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1

Uznesenie č. 211/2012
A. Neschvaľuje
Zámer na predaj nehnuteľného majetku - časť parcely nachádzajúcej sa na Hviezdoslavovej
ul.
pre žiadateľku Evu Sekerovú , bytom Sereď , Hviezdoslavova č. 1256/11.
Hlasovanie: prítomných 15, za 1, proti 11, zdržali sa 3

Uznesenie č. 212/2012
A. Berie na vedomie
Informáciu o zámere mesta predať nehnuteľný majetok mesta – časť parcely, nachádzajúcej sa
na Cukrovarskej ulici,
B. Konštatuje,
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov , pretože ide o úzky pás pozemku, pre mesto z hľadiska územno-plánovacej
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koncepcie inak nevyužiteľný.
C. Schvaľuje
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9, ods.2, písm. a)
spôsob
predaja nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného
zreteľa: časť parcely č. 3270/3 - zast. plochy a nádvoria, vo výmere 50 m2 , zapísanej v právnom
stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 ako parcela registra
„C“ evidovaná na katastrálnej mape, v k. ú. Sereď, žiadateľovi Ing. Vladimírovi Kuchárovi,
bytom v Seredi, Cukrovarská 758/2.
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa.
D.Ukladá
Prednostovi Mestského úradu
Zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta predať nehnuteľný majetok formou uplatnenia výnimočného
postupu najneskôr v zákonom stanovenej lehote.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržlo sa 0

Uznesenie č. 213/2012
A Berie na vedomie
Informáciu o zámere mesta predať nehnuteľný majetok mesta – časť parcely, nachádzajúcej sa
na Cukrovarskej ulici.
B. Konštatuje,
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov , pretože ide o pás pozemku, ktorý je ohradený a bol dlhodobo užívaný
vlastníkom susednej nehnuteľnosti a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak
nevyužiteľný.

C. Schvaľuje
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9, ods.2, písm. a)
spôsob
predaja nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného
zreteľa : časť parcely č. 3270/3 - zast. plochy a nádvoria vo výmere 68 m2 , zapísanej v právnom
stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 ako parcela
registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, v kat. území Sereď žiadateľovi Zdenkovi Karellovi,
Hodská 1242, 924 01 Galanta.
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa.
D. Ukladá
Prednostovi Mestského úradu
Zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta predať nehnuteľný majetok najneskôr v zákonom stanovenej
lehote.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 214/2012
A. Berie na vedomie
Správu o zámere predať neupotrebiteľný majetok mesta
B. Schvaľuje
V zmysle § 9, ods.2, písm . b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení:
1. Predaj nehnuteľného majetku mesta:
Denné centrum na Námestí slobody
- parcela č. 77 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 397 m2 a stavba so súpisným číslom
1187 na tejto parcele postavená,
- parcela č. 78 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 a stavba bez súpisného čísla garáž na tejto parcele postavená,
- parcela č. 79 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m2,
- parcela č. 80/1 - záhrady vo výmere 795 m2,
Denné centrum na Jesenského ul.
-parcela č. 695 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 248 m2 , parcela č. 697/1-zastavané
plochy a
nádvoria vo výmere 86 m2 a stavba so súpisným číslom 1103 na týchto
parcelách postavená,
- parcela č. 696-zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2 a stavba bez súpisného čísla
na nej postavená,
- parcela č. 697/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 121 m2,
- parcela č. 698/1 - záhrady vo výmere 44 m2,
- parcela č. 698/2 - záhrady vo výmere 18m2,
budova Mestskej polície na Poštovej ulici
 parcela č. 240/2 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 314 m2 a stavba so súpisným
číslom 3040 na tejto parcele postavená,
formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže.
Všetky nehnuteľnosti sú zapísané na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra
Galanta ako parcely
registra „C“ evidované na katastrálnej mape v k.ú. Sereď
na LV č. 591
2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
bez pripomienok
3. Komisiu pre výber uchádzača o predaj majetku mesta
Predseda: Ing. Bystrík Horváth
Členovia: Ing. arch. Róbert Kráľ, Ing. Norbert Kalinai, JUDr. Michal Irsák,
Darina Nagyová
C. Ukladá
Prednostovi Mestského úradu
Zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže do 16.11.2012
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 215/2012
A. Neschvaľuje
Zámer mesta na prenájom nehnuteľného majetku mesta -časť parcely č. 3063/1 vo výmere
27 m2 nachádzajúcej sa na Námestí slobody pre žiadateľa: Branislav Škreko – Arkáda,
Námestie slobody 3105/45, Sereď
Hlasovanie: prítomných 16 ,za 2, proti 10, zdržali sa 4

Uznesenie č. 216/2012
A. Schvaľuje
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
prenájom časti nebytových priestorov - prvé nadzemné podlažie na Jesenského ulici súpisné
číslo 2936, vo výmere 263,24 m2 uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný
osobitného zreteľa, z dôvodu, že je v záujme mesta poskytnúť priestory pre svojpomocné
zabezpečovanie starostlivosti o rodiny s maloletými deťmi, na dobu určitú 5 rokov,
od 1.1.2013 do 31.12.2017, za cenu 200,-€/mesiac,vrátane nákladov na energie, Občianskemu
združeniu materské centrum MAMA klub, Cukrovarská 757/22, 926 01 Sereď
B. Ukladá
Prednostovi Mestského úradu
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 31.12.2012.
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 217/2012
A. Schvaľuje
v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov §-u 9a, ods.9, písm.
c), prenájom nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný
osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov – časť parcely č. 1859 - ostatná plocha, evidovanej v právnom stave
na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako parcela registra „E“ na mape
určeného operátu na LV č. 4806 v k. ú. Sereď, na zriadenie siedmich parkovacích miest
vo výmere 78 m2 pre klientov Wellness centra, zriadeného na rohu Železničnej a Pribinovej
ulice, pretože v zmysle vyhl. MŽP č. 532/2002 Z. z. z 8. júla 2002 musí mať každá stavba
odstavné a parkovacie stojisko riešené ako súčasť stavby a pozemok je pre mesto z hľadiska
územnoplánovacej koncepcie mesta inak nevyužiteľný, na dobu neurčitú, za cenu
0,40 € /m2/rok, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty, spoločnosti VILA DE
LA VIA, spol. s r.o. Vl. Clementisa 47, 917 01 Trnava,
B. Ukladá
Prednostovi mestského úradu
Zabezpečiť vyhotovenie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 31.12.2012.
Hlasovanie: prítomných 14, za 13, proti 0, zdržal sa 1

Uznesenie č. 218/2012
A. Berie na vedomie
Správu o výsledku výberu uchádzača o prenájom majetku mesta – Mestského trhoviska na
Mlynárskej ul.
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B. Schvaľuje
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, § 9a, ods.1, písm. b prenájom
majetku mesta, a to:
A. nehnuteľný majetok – parcelu registra „C“ číslo 3129/4 - zastavaná plocha a nádvorie,
vo výmere 949 m2, parcelu registra „C“ č. 3129/3 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere
731 m2 a budovu na nej postavenú, sociálne zariadenie, parcelu registra „C“ č. 3129/2 –
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 488 m2, všetko zapísané na Katastrálnom úrade
v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591, v k. ú. Sereď,
B. hnuteľný majetok – predajné stoly v počte 38 kusov
na dobu určitú päť rokov od 1.1.2013 do 31.12.2017, za cenu 200,-€/rok (slovom dvesto
eur), Romanovi Matuškovi – ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď
C. Ukladá
Prednostovi Mestského úradu
Zabezpečiť podpísanie nájomnej zmluvy do 31.12. 2012.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržal sa 1

Uznesenie č. 219/2012
A. Schvaľuje
v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.8,písm.b), predaj
nehnuteľného majetku:
parcely č. 3063/3 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 52 m2 za cenu 25,- €/m2,
- parcely č. 374/27 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 55 m2 za cenu 25,- €/m2,
parcely č. 435 –zast. plochy a nádvoria vo výmere 49 m2 za cenu 30,- €/m2
- parcely č. 2854 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 97 m2 za cenu 25,-€/m2,
- parcely č. 3111- zast. plochy a nádvoria vo výmere 52 m2 za cenu 25,- €/m2,
- parcely č. 3067 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 51 m2 za cenu 25,-€/m2 ,
- parcely č. 3056 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 52 m2 za cenu 30,- €/m2,
- parcely č. 374/11 -zast. plochy a nádvoria vo výmere 46 m2 za cenu 25,- €/m2,
- parcely č. 374/17 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 45m2 za cenu 25,- €/m2 ,
všetky parcely sú zapísané v právnom stave na Katastrálnom úrade Trnava, Správa katastra
Galanta, ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č. 591 a
- parcely č. 1882 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 53 m2 za cenu 25,- €/m2,
ktorá je zapísaná v právnom stave na Katastrálnom úrade Trnava, Správa katastra Galanta, ako
parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č. 3091, žiadateľovi:
ZSE Distribúcia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
B. Ukladá
Prednostovi Mestského úradu
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 31.12.2012.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1

Uznesenie č. 220/2012
A.Schvaľuje
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.8, písm. e)
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prevod

nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,
pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti susedného objektu
v súkromnom vlastníctve žiadateľa,
je jediným možným prístupom k nemu a je
z územnoplánovacieho hľadiska pre mesto inak nevyužiteľný - novovytvorených parciel
č. 1139/29- zast.pl. vo výmere 56 m2, č. 1139/30 – zast.pl. vo výmere 31 m2, oboch odčlenených
geometrickým plánom č. 5-9/20012 úradne overeným dňa 10.10.2012 pod číslom 1116/2012
od pôvodnej parcely č. 1139/1- zast.pl., vedenej na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra
Galanta na katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č.591, za cenu 70,- €/m2, ktorá bude zvýšená
o platnú daň z pridanej hodnoty žiadateľovi Ľubošovi Bellayovi, bytom v Seredi,
Námestie slobody 29/7.
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra
nehnuteľností uhradí kupujúci.
B. Ukladá
Prednostovi Mestského úradu
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 31.12.2012.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č . 221/2012
A. Schvaľuje
v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9, ods2,písm.c), predaj
nehnuteľného majetku: novovytvorenej parcely č. 2768/24 - orná pôda, vo výmere 568 m2,
ktorá bola geometrickým plánom č. 70/2012 zo dňa 24. 09. 2012 odčlenená z parcely
č. 1743/110 - orná pôda, zapísanej v právnom stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa
katastra Galanta na LV č. 4806 ako parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu
v k.ú.Sereď , za cenu : 23,25. €/m2, zvýšenú o hodnotu znaleckého posudku a geometrického
plánu,
žiadateľovi: ARDA Slovakia s.r.o. Severná 3563/14 , 926 01 Sereď
správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra
nehnuteľností uhradí kupujúci.
B. Ukladá
Prednostovi Mestského úradu
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 31.12.2012.
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 222/2012
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 06.11.2012 prerokovalo a:
A. Schvaľuje
v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9, ods2,písm.c), predaj
nehnuteľného majetku: novovytvorenej parcely č. 427/2 - ost. plocha, vo výmere 18 m2,
ktorá bola geometrickým plánom č. 69/2012 zo dňa 20. 09. 2012 odčlenená z parcely
č. 427 - ostatná plocha, zapísanej v právnom stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa
katastra Galanta na LV č. 591 ako parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape
k.ú.Sereď , za cenu : 54,-€/m2, zvýšenú o hodnotu znaleckého posudku a geometrického plánu,
žiadateľovi: Marián Bihari, Pažitná 1013/11, 926 01 Sereď
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Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra
nehnuteľností uhradí kupujúci.
B. Ukladá
Prednostovi Mestského úradu
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 31.12.2012.
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 223/2012
A. Schvaľuje
Prijatie daru vo forme nehnuteľného majetku, ktorým je viacúčelové ihrisko vybudované v areáli
ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava v Seredi od darcu „Nadácie Slovenskej sporiteľne“ do majetku
Mesta Sereď v nadobúdacej cene 50 479,38 €.
Hlasovanie: prítomných 17, za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1

Uznesenie č. 224/2012
A. Schvaľuje
Zverenie nehnuteľného majetku Mesta Sereď - viacúčelového ihriska v externých priestoroch školy
do správy ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava v Seredi v nadobúdacej cene 56 463,06 € s účinnosťou
od 01.12.2012.
B. Ukladá
Prednostovi Mestského úradu
Spracovať zmluvu o zverení nehnuteľného majetku do správy ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava
v Seredi v zmysle platnej legislatívy.
Termín: do 30.11.2012
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 225/2012
A. Berie na vedomie
Predloženú ponuku a návrh spolupráce so spoločnosťou Rebod a.s. pri budovaní Priemyselnej
zóny Sereď Juh
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 226/2012
A. Schvaľuje
Zadanie pre Územný plán mesta Sereď v celom rozsahu bez pripomienok.
Hlasovanie:prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 227/2012
A. Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy ZŠ Juraja Fándlyho
v Seredi v školskom roku 2011/2012
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 228/2012
A. Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy ZŠ Jana Amosa
Komenského v Seredi v školskom roku 2011/2012
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 229/2012
A. Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy ZŠ Pavla Orságha
Hviezdoslava v Seredi v školskom roku 2011/2012
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 230/2012
A. Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy MŠ Ul. D. Štúra
v Seredi v školskom roku 2011/2012
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 231/2012
A. Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy MŠ Komenského ul.
v Seredi v školskom roku 2011/2012
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 232/2012
A. Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy ZUŠ Jána Fischera
Kvetoňa v Seredi v školskom roku 2011/2012
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

11

Uznesenie č. 233/2012
A. Schvaľuje
1. tajné hlasovanie pri výbere občanov

na oceňovanie z predložených návrhov

2. komisiu na vyhodnotenie tajného hlasovania v zložení:
Ing. Ľubomír Kyselý
Ing. Bystrík Horváth
Ing. Marek Lovecký
Hlasovanie: prítomných 14, za 11, proti 2, zdržal sa 1

Uznesenie č. 234 /2012
A. Schvaľuje
Udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Sereď„ p. Viliamovi Martinákovi
Hlasovanie: prítomných 14, za 10, proti 0, zdržali sa 4

Uznesenie č. 235/2012
Schvaľuje zmenu:
A/Zriaďovacej listiny nasledovne:
vypustiť dodatkom v predmete hlavnej činnosti body:
č. 9 - prevádzkovanie fitnes posilňovne a cvičenia pohybovej kultúry
č. 11 - poskytovanie prenájmu nebytových priestorov v jednotlivých organizačných jednotkách
Domu kultúry, inventáru a majetku k tomu určenému.
B/ Štatútu Domu kultúry v Seredi nasledovne:
vypustiť dodatkom:
z čl. III. Identifikačné údaje a predmet činnosti bod 3.2.
C. prevádzkovanie fitnes posilňovne a cvičenia pohybovej kultúry,
D. poskytovanie prenájmu nebytových priestorov v jednotlivých organizačných jednotkách
Domu kultúry, inventáru a majetku k tomu určenému.
z článku IV. Hospodárenie Domu kultúry, vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý DK
spravuje vypustiť bod 4.5, ktorý znie:
Nehnuteľný majetok, ktorý má DK v správe, tvoria nehnuteľnosti evidované v katastri
nehnuteľností, sú k nemu vydané listy vlastníctva:
- DK Školská 118/1, stará budova DK parc.č.3050, pozemok o výmere 2.218 m2
a dostavba na parc.č. 3049 o výmere 4.325 m2, vedenej na LV č. 591, v účtovnej
hodnote, viď príloha č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou štatútu.
- MsKS NOVA, Dionýza Štúra č.795/35, parc.č.2835/1, pozemok o výmere
2.672 m2, vedenej na LV č. 59l v účtovnej hodnote, viď príloha č. 1.
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 236/2012
A. Vyhovuje
protestu Okresnej prokuratúry v Galante spis. zn. Pd 105/12-7 zo dňa 22.10.2012 proti Všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Sereď č. 3/2011 Legislatívne pravidlá tvorby všeobecne záväzných
nariadení mesta Sereď
B. Ruší
VZN mesta Sereď č. 3/2011 Legislatívne pravidlá tvorby všeobecne záväzných nariadení mesta
Sereď.
Hlasovanie: prítomných 14, za 11, proti 2, zdržal sa 1

Uznesenie č. 237/2012
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o využívaní geotermálnych vôd v meste Sereď
Hlasovanie:prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 238/2012
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o vyhodnotení 13. ročníka Seredského hodového jarmoku
Hlasovanie:prítomných 14, za 13, proti 0, zdržal sa 1

Uznesenie č. 239/2012
A. Berie na vedomie
Informáciu o spolupráci s partnerským mestom Alblasserdam v Holandsku
Hlasovanie: prítomných 13, za 10, proti 1, zdržali sa 2
v Seredi, dňa 7.11. 2012
zapísala: Kolláriková
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta
Návrhová komisia:
Božena Vydarená

…...............

Bc. Ľubomír Veselický …...............
JUDr. Michal Irsák

…..............
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